
 
 
 

 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงานดา้นจริยธรรม (Dos & Don’ts) ของกรมการขนส่งทางราง 
 

                    กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั ่วประเทศ              
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีพันธกิจเพื่อใช้องค์ความรู้ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน การกำกับ
ดูแลกิจการขนส่งทางราง ให้เป็นมาตรฐานสากล อีกทั ้งการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานการขนส่งทางราง                    
ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาคุณภาพ
การขนส่งทางรางในการให้บริการสู ่ความเป็นเลิศ  ตอบสนองผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและพัฒนาองค์กร                        
องค์ความรู ้ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง รวมทั้งการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที ่สำคัญ                    
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ภายใต้ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

                   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางราง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเป็นการขับเคลื่อนมาตรการ
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts)                      
ของกรมการขนส่งทางราง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรกรมการขนส่งทางราง
ต่อไป ดังนี้   

/หลักการ …  

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ (Do) ข้อไม่ควรทำ (Don’ts) 
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และเทิดทูนรักษาไว้ซ่ึงสถาบันกษัตริย์ 

1. มีความจงรักภักดีต ่อสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2. ตระหนักและยึดมั ่นในคุณความดี และ
ประพฤติตนให้สอดคล้องกับคำสอนหรือ
หลักปฏิบัติของศาสนาและให้เหมาะสมใน
ฐานะท่ีเป็นข้าราชการ 
3. ม ีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า 
4. นำหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเคารพนับ
ถือมาประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
5. ส ่ง เสร ิม สน ับสน ุนให ้ม ีการปฏ ิบ ัติ
ศาสนกิจสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มี
ความเจริญยั่งยืน 
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
7. แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. การแสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทาง
ด ู แ คลนหร ื อ ด ้ อ ยค ่ า คว าม เป ็ น ไทย                        
อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื ่อมเสีย  
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
2. ประพฤติตนตามความพึงพอใจส่วนตัว
โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรม คำสอน หรือความ
เหมาะสมในการเป็นข้าราชการท่ีดี 
3. กระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
4. แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ 
ดูแคลน หรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหน่ึง 
5. ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการ
ปฏิบัติศาสนกิจท้ังปวง 
6. แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจา                
ในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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/หลักการ…  

หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ (Do) ข้อไม่ควรทำ (Don’ts) 
2. ซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต ปฏิบ ัต ิหน้าที ่อย ่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนอง
คลองธรรม โปร ่งใสและตรวจสอบได้                    
ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรรมที่มีนัยเป็นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มีความพร้อมรับการตรวจสอบและ
รับผิด มีจิตสำนึกที ่ดี โดยคำนึงถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

1.ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้  
2. ปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดถือประโยชน์ของ
ราชการ ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก 
3. มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของ
ผู้จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ 
4. ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ด ้ วยความร ับผ ิดชอบ                     
โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน ศักดิ ์ศร ีความเป็นมน ุษย์                    
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
5. รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตน พร้อมที ่จะรับการตรวจสอบและ                 
รับผิดในผลของการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความ
บกพร่องผิดพลาดขึ้น 

1. การแสดงพฤติกรรม ซึ่งมีนัย เป็นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
หร ือม ีอคต ิต ่องานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิต ่อผ ู ้ ร ่ วม
ปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน หรือต่อประชาชน 
3. หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่และการอำนวยความสะดวก                  
แก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ 
4. ปฏิเสธความร ับผ ิดชอบหร ือปัดความ
รับผิดชอบของตนไปให้ผู ้อื ่น เมื ่อเกิดความ
บกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น 
5. หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ 
6. อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื ่อเอื ้อต่อ                 
การกระทำผิดระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
7. กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้
ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม 

3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ ่งท่ี
ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ ่งที ่ไม่
ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก
อคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม 
เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือสถานภาพ
ของตนเอง 

1. ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความ ชอบธรรม  
ตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 
2. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย
กฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำ สั่งท่ีไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
3. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็น
การกระทำผิดหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลัก
วิชาและจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 
5. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องคำขู ่หรือ
อิทธิพลใดๆ ในการ ชักจูงให้กระทำความผิด
หรือกระทำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรม 
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือ
เพื่อให้งานเสร็จ โดยไม่คำถึงถึงผลกระทบ
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
3. เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือ
การทุจริตในหน่วยงาน 
4. ตัดสินใจโดยใช้ความพึงพอใจส่วนตัว
เป็นท่ีตั้ง 
5. นิ่งเฉยเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 
6. ร่วมปกปิดการกระทำทุจริตท่ีพบเห็น 

4. ค ิดถ ึ งประโยชน ์ส ่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที ่การงาน ไม่กระทำ
การอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์อ ันเก ิดจากการปฏิบ ัติ
หน้าท่ีของตน 
  

1. ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการอื่นใด 
ท่ีประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ส่วนตน 
2. มีความมุ่งมั ่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ                
ในการปฏิบัติหน้าที ่ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
3. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ี
การงาน 
4. มีจิตอาสา โดยอุทิศตนกระทำการอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความ
ข ัดก ันระหว ่างประโยชน ์ส ่วนรวมและ
ประโยชน์ 

1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือ
ดำเนินการอื่นใดเพือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
2. การกระทำอันส่อไปในทางที่อาจตีความ
ได้ว่า เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที ่ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล 
4. รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
5. ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื ่อพบ
เห็นว่ามีการกระทำหน้าที ่ นำตำแหน่ง
หน้าท่ีไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
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หลักการ/ค่านิยม ข้อควรทำ (Do) ข้อไม่ควรทำ (Don’ts) 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ของงาน ปฏิบ ัต ิงานด้วยความรวดเร็ว                 
ท ันต ่อเวลาและสถานการณ ์ คำน ึงถึง
ประโยชน ์และความค ุ ้มค ่ า ในการ ใช้
ทร ัพยากรของร ัฐ ร ักษามาตรฐานการ
ทำงานที ่ด ี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง                   
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื ่อมั ่นใน
ระบบการทำงานเป็นทีม ให้บร ิการแก่
ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 

1. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ท่ีแท้จริง 
2. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ
อย่างประหยัด และคุ้มค่ารวมทั้งปฏิบัติงานให้ทัน
ต่อเวลาและสถานการณ์ 
3. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี 
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เลือกใช้เทคโนโลยี
ที ่ทันสมัยเหมาะสม และเชื ่อมั ่นในระบบการ
ทำงานเป็นทีม 
4. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน ผู้ร่วมงานและผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื ่อพบ
เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็มความสามารถ
หรือตามความพึงพอใจส่วนตัว 
2. ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์
ให้แก่ประชาชน 
3. ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน และผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ใช้วิธีการแบบเดิมในการปฏิบัต ิงาน 
แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
5. ใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า 
น้ำ กระดาษ ฯลฯ โดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า 

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปราศจาก
อคต ิ  และไม ่ เล ือกปฏ ิบ ัต ิ โดยการใช้
ความรู ้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ
เหตุผลของความแตกต่างทางเช ื ้อชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความ
เป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่ง
หน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้
โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง 

1. ปฏิบัต ิหน้าที ่โดยคำนึงถ ึงความเป็นธรรม                   
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยปราศจาก
อคติใดๆ 
2. ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัต ิ
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ 
ความร ัก ความโกรธ ความกล ัว ความหลง         
มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
4. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

1. ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ โดยการนำความเชื่อ
ส่วนตัวในทางการเมือง มาใช้ในการเลือก
ปฏิบัติงานราชการต่างๆ 
2. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุความแตกต่าง
ในเร ื ่องเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพ
ร ่างกาย หร ือสถานะทางเศรษฐก ิจส ังคม                  
และความเชื่อทางการเมือง 
3. อาศัยตำแหน่งหน้าที ่ ในการอำนวย
ประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมือง
หรือพรรคการเมือง 
4. ปัดความรับผิดชอบกรณีที ่ม ีป ัญหา
ร้องเรียน กรณีข้าราชการได้รับความไม่
เป็นธรรมหรือการร้องเรียนจากประชาชน 
5. เอนเอ ียงเข ้าหาฝ ่ายการเม ืองเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อความก้าวหน้า
ในตำแหน่งหน้าท่ีหรือเพื่อค่าตอบแทน 

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็น
ข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือ
ศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชน 
ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้าง
หรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนิน
ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลัก
คำสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีด ้วยการเคารพกฎหมาย             
และมีวินัย 

1. มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ท้ังในหน้าท่ีราชการและการเป็นข้าราชการท่ีดี 
2. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ี
ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
พระบรมราโชวาท หล ักคำสอนทางศาสนา                  
และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี
ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย 
และร ักษาไว ้ซ ึ ่ งว ัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยม                 
และประเพณีอันงดงาม 
4. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
5. เข้าร่วมกิจกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อสังคม               
และประเทศชาติตามความเหมาะสม 

1. ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที ่โดยไม่
คำนึงถึงความเสียหายที ่อาจเกิดขึ ้นต่อ
หน่วยงาน ประชาชน หรือประเทศชาติ 
2. ฟุ่มเฟือย หรือดำรงตนเกินฐานานุรูป
แห่งตน 
3. ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจ
เป็นเหตุให้เสื่อมเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และ
ภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ 
4. แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอันมี
ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 
5. ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ี               
ไม ่ สอดคล ้องก ับประมวลจร ิยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 


